
Oznámení – Zápis do mateřské školy 
 

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 se koná: 

 

9.5. a 10.5.2022 od 8:00 do 15:00 hodin 

 

v mateřské škole  

Postup při přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání: 

• Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání je možno vyzvednout osobně v 

mateřské škole od 6:30 do 15:00 hodin nebo stáhnout na webových 

stránkách https://msnovavesi.cz/  

• Vyplněné žádosti přijímají v termínu zápisu v Mateřské škole Nová Ves I 

• Bude vám přiděleno registrační číslo, pod kterým bude vaše dítě vedeno. 

• Zákonní zástupci dítěte předloží u zápisu tyto doklady: 

• Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

• Rodný list dítěte 

• Občanský průkaz zákonného zástupce 

• Pas u cizích státních příslušníků 

• O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. 

• Rozhodnutí, kterým se vyhovuje Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se 

oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registrační číslem do 

30 dnů. Seznam se zveřejňuje na webových stránkách školy po dobu 30 dnů. 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje       

Žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená. 

• O přijetí dítěte v souladu s §67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu 

vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. 

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno poštou. 

Bude předáváno osobně  mateřské škole. 

• ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ: vydává v písemné podobě do 30 dnů od 

zahájení správního řízení (zápisu) ředitelka školy. Všichni žadatelé si osobně 

vyzvednou písemné rozhodnutí ve věci nepřijetí v mateřské škole. 

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána zákonným zástupcům 

doporučenou poštou. 

• Podrobné informace o předškolním vzdělávání se dozvíte v červnu na 

informační schůzce nově přijatých dětí. O termínu konání schůzky vás 

budeme informovat. 
 

Kritéria přijímání dětí naleznete na webových stránkách školy pod ikonou 

informace pro rodiče. 

 

 

V Nové Vsi I dne 4.2.2022      Hana Doležalová, ředitelka 

https://msnovavesi.cz/

